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Висвітлено підходи до моделювання поширення викидів забруднюючих речовин, що містяться у викидах 
автомобільного транспорту від вулично-дорожньої мережі по селітебних територіях міст. Наведено схематичну 
модель поширення газів,  що відходять,  під час руху автотранспортних засобів у потоці на ділянці 
автомагістралі. Запропоновано математичний опис цієї моделі. Модель враховує площу та геометричні 
параметри забудови, коефіцієнти аеродинамічного опору, швидкість руху повітря. 
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Approaches to the modeling of emissions of pollutants contained in emissions from road transport by road network 
in settlement zones of cities are covered. Schematic model of exhaust gases, when driving vehicles in a stream on the 
area highways are presented. A mathematical description of this model are proposed. The model takes into account the 
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Освещены подходы к моделированию распространения выбросов загрязняющих веществ, содержащихся в 

выбросах автомобильного транспорта от улично-дорожной сети по селитебным территориям городов . 
Представлена схематическая модель распространения отходящих газов в потоке на участке автомагистрали и ее 
математическое описание. Предложено математическое описание этой модели. Модель учитывает площадь и 
геометрические параметры застройки, коэффициенты аэродинамического сопротивления, скорость движения 
воздуха. 
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Актуальність роботи. Автотранспорт є 

основним джерелом антропогенного забруднення 
атмосфери. В Україні в середньому 34% від 
загальної кількості викидів складають викиди від 
автотранспорту. У крупних містах цей показник 
сягає 85–90%. Стабільне зростання кількості 
автомобільного транспорту призводить до 
перевантаження вулично-дорожньої мережі міст та 
загострює проблеми забруднення атмосферного 
повітря селітебних територій відпрацьованими 
газами автомобілів. 

Вплив системи „автомобіль –  дорога”  на 
природне середовище в умовах міста значно 
більший ніж промисловості і теплоенергетики, що 

пов'язано з великою кількістю автотранспортних 
засобів,  наявністю великих площ доріг і вулиць з 
асфальто- і цементобетонним покриттям. 
Матеріали таких покриттів мають більш високу 
теплопровідність порівняно з ґрунтом, через що 
самі перегріваються, нагрівають автомобілі і 
повітряне середовище суміжних територій. 
Внаслідок цього значно погіршується мікроклімат у 
будинках, розташованих уздовж вулиць. Вихлопні 
гази автомобілів знижують обсяг біомаси міської 
території, тому що погіршують відновні 
властивості природного комплексу міста [1]. 

Забруднюючі речовини від автотранспорту, що 
утворюються, поширюються через узбіччя доріг, 
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тротуари, наявні простори між зеленими 
насадженнями і будинками, розташованими вздовж 
вулиці всередину кварталів і дворів житлового 
району. Тут існує складний механізм формування 
біокліматичних і екологічних станів через взаємодію 
автотранспортних засобів з дорогою та її 
інфраструктурами (світлофорами, узбіччями та інш.). 

На рівень викидів впливають інтенсивність та 
умови руху транспортних засобів, їх структура, рік 
випуску, категорія (вантажні чи легкові), вид 
палива, транспортно-експлуатаційні показники 
доріг та інші параметри [1]. Поганий стан доріг 
збільшує викиди шкідливих речовин в атмосферу. 
Постійні затори перед перехрестями, часті зупинки, 
гальмування й розгони є також причинами 
підвищеного забруднення повітряного басейну 
міста. Тому питання прогнозування поширення 
шкідливих речових по селітебних зонах є дуже 
актуальним. У зв’язку з наявністю значної кількості 
умов, що впливають на механізм розповсюдження 
домішок, це можливо зробити тільки на основі 
математичного моделювання. При цьому можливо 
якнайповніше урахування параметрів впливу. 

Метою роботи є формування основних підходів 
до визначення механізмів поширення 
забруднюючих речовин, що містяться у 
відпрацьованих газах автотранспорту, по 
селітебних територіях, що дасть змогу моделювати 
та прогнозувати забруднення будь-якої 
структурної одиниці міста (кварталу, мікрорайону 
і т.д.) викидами автотранспортних засобів. 

Матеріал і результати дослідження. 
Моделювання механізмів поширення викидів від 
автотранспортних засобів у селітебних територіях 
міст повинно базуватися на закономірностях 
аеромеханіки, тепло- і масообміну, статистики, а 
також на окремих положеннях містобудівної, 
транспортної й дорожньої екології. 

Вихідними даними при моделюванні мають 
бути структурні й геометричні параметри міста чи 
району, дані по забрудненню повітряного басейну, 
структура й інтенсивність руху автотранспортних 
засобів по вулично-дорожній мережі, 
метеокліматичні параметри навколишнього 
середовища [2]. 

Будь-яке місто можна розглядати з позицій 
структурно-поелементного підходу. За цією 
теорією досліджується один характерний елемент 
об’єкту з відомою структурою та, визначивши 
параметричний зв’язок елементів, встановлюються 
загальні закономірності функціонування об’єкту, 
що розглядається. Отже, селітебну територію міста 
слід розглядати у такій послідовності: житловий 
дім з пішохідним доріжками, двір та житлові 
забудови, квартал з під’їзними шляхами, 
мікрорайон, район, місто. 

При виборі робочого (досліджуваного) об'єкту 
(кварталу) треба виходити з наступних вимог: 
типовість обраного житлового кварталу за 
щільністю і поверховістю забудови, озелененням; 
наявність автомагістралей, що обмежують 
досліджуваний квартал, і доріг з типовою 

(середньою для міста) інтенсивністю руху 
автотранспорту, з усією інфраструктурою; 
територія кварталу повинна знаходитися лише або 
переважно під негативною дією автотранспорту, 
тобто відсутні промислові підприємства, ТЕЦ, 
газорозподільні станції, паливні пункти; 
функціонування стаціонарних постів 
спостереження за забрудненням атмосферного 
повітря.  Остання вимога дуже важлива,  оскільки 
дозволяє отримувати об'єктивні і достовірні дані, 
незалежно від досвіду і зацікавленості дослідника, 
точності використовуваних методик і приладів, їх 
відповідності стандартним (нормативним) вимогам. 

Схематично модель поширення газів, що 
відходять, при русі автотранспортних засобів у 
потоці (умовно двопотоковий рух) на ділянці 
автомагістралі, що регулюється представлена на 
рис. 1. 
Місця утворення та відриву вихорів будуть 
залежати від форми автомобіля. Утворення вихорів 
відбувається по боках, що має суттєве значення при 
аналізі впливу один на одного автомобілів, що 
рухаються паралельно. Також треба мати на увазі, 
що просвіт між дном машини та дорогою впливає 
на інтенсивність вихроутворення у кормовій 
частині [2]. 

Враховуючи вищезазначене, при оцінці 
поширення відпрацьованих газів від вулично-
дорожньої мережі всередину житлового масиву 
можна виходити з рівняння, подібного відомому 
рівнянню швидкісного напору: 
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де ΔРk – перепад тиску, який необхідний для 

подолання опору забудови та інших перешкод 
(зелені насадження вздовж тротуарів, бордюри та 
ін.) поширенню газів, що відходять, Н/м2; 

Сk – коефіцієнт аеродинамічного опору k-го 
кварталу, розташованого на перетині з i-тою 
дорогою; 

ρг – щільність газової суміші, кг/м3; 
V – швидкість вітру в k-му кварталі, м/с; 
εз – доля вільного простору k-го кварталу між 

забудовами, м2/м2. 
Останній показник можна визначити за такою 

формулою: 
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де Fз – поперечна площа всіх забудов k-го 

кварталу на рівні 1,5  м,  км2.  Висота 1,5  м 
визначається як рівень розташування дихальних 
органів людини над поверхнею землі, вікон та 
дверей на першому поверсі будівлі та прийнята як 
висотна точка вимірювань концентрацій 
забруднюючих речовин; 

Fк – площа кварталу k, км2. 
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Рисунок 1 – Модель вулично-дорожньої мережі: 1 – квартал жилого району селітебної зони;  

2 – автомагістраль (дорога); 3 – світлофор; 4 – серединна лінія проїзної частини дороги; 5 – пішохідна 
дорога (тротуар); 6 – автомобіль; 7 – напрямок руху автотранспортних засобів; 8 – напрямок руху потоку 

вихлопних газів автотранспорту; 9 – вихри; 10 – стаціонарний пункт спостереження за станом атмосферного 
повітря; у та х – координати розповсюдження вихлопних газів. 

 
Величину Ck слід визначати залежно від 

геометричних параметрів забудови k-го кварталу за 
таким рівнянням: 

 

рпзik CС qq= ,                          (3) 
 
де Cзi – аеродинамічний коефіцієнт опору 

будівлі, розташованій по i-тій дорозі k-го кварталу. 
qр – коефіцієнт, що характеризує ступінь 

взаємодії вихорів у радіальному напрямку; 
qn – коефіцієнт, що враховує ступінь взаємодії 

вихорів (зрушення моментах їх утворення) в 
повздовжньому напрямку. 

Проведений аналіз показує,  що дана формула є 

основоположною при розрахунку забрудненості 
повітряного середовища від автотранспортних 
засобів у крупних містах. 

Висновки. Наведені формули в цілому 
дозволяють вирішити задачі моделювання 
поширення газів,  що відходять від 
автотранспортних засобів, вздовж дороги по 
координатах х та у.  Це дозволить прогнозувати 
стан атмосферного повітря в селітебних зонах,  а,  
маючи дані про екологічний стан кварталу і його 
функціональне значення в мікрорайоні, можна 
стверджувати про екологічну модель всього міста. 
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